
Moção ao XII Congresso do Partido LIVRE

Coimbra 05 e 06 de março 2022

Proposta: Criação de um Centro de Estudos e Formação Política do Partido LIVRE

Esta moção defende a criação de um Centro de Estudos e Formação Política para o Partido
LIVRE, no sentido de criar as condições para poder organizar, sistematizar e estruturar a
aquisição do conhecimento relevante dentro do partido, por forma a contribuir para uma ação
política mais esclarecida, com fontes de informação adequadas para todos os aspetos de
intervenção nas áreas que sejam necessárias. Paralelamente, tem igualmente como objetivo
concorrer para uma oferta formativa interna que proporcione a formação de quadros políticos,
assegurando por essa via a preparação interna de membros para o desempenho de cargos
políticos, mas também a preparação para uma participação mais esclarecida em todos os
momentos da vida democrática interna e externa ao partido.

Neste sentido, este Centro de Estudos e Formação Política tem três focos principais:

1. Constituir um acervo de informação organizada sobre todos os temas que constituem a
ação política, seja na sua componente física através de livros, documentos e trabalhos
produzidos internamente com uma estrutura temática e de fácil acesso. Bem como,
através da organização de informação digital que também seja produzida pelo partido
ou pelos seus membros com os mesmos objetivos. Todo este manancial de informação
deve ser catalogado, gerido e disponibilizado de forma controlada, com a mesma
perspetiva de oferta interna que poderá ter uma biblioteca;

2. Organização de um plano de atividades numa base regular, revista periodicamente e
em consonância com os objetivos estratégicos do partido, com vista à organização de
eventos, debates e conferências sobre todos os temas relevantes. A abordagem não
deve ser confinada apenas considerando convidados internos, mas também,
consoantes os temas a abordar, incluir todos os agentes e pessoas externas que
permitam constituir interesse, podendo desta forma abrir o partido à sociedade em
geral, independentemente do quadrante e sensibilidades políticas onde se situem. Para
este efeito, os eventos organizados por este Centro de Estudos e Formação não devem
focar-se em apenas uma ação centralizada ou meramente em assuntos nacionais.
Deve, em vez disso, também mobilizar as estruturas locais, por forma a incentivar a
promoção de assuntos de interesse para cada região ou localidade associadas aos
vários Núcleos Territoriais (NT´s). O mesmo se aplica para outros assuntos ligados à
Europa, trabalhando nesse aspeto para o desenvolvimento de relações com outros
partidos europeus, no âmbito da discussão, análise e estudo de todas as questões
europeias.

3. A oferta de um catálogo de formação para todos os membros, considerando todas as
etapas da sua vida no partido. Desde a sua entrada, passando pela capacitação técnica
para a participação democrática, indo também para os campos do desenvolvimento de
competências mais de desenvolvimento pessoal, contribuindo por exemplo para a
melhoria das competências pessoais de apresentação e comunicação públicas. De
referir que esta formação é vista como uma ferramenta para apoiar as pessoas que
sintam que precisam dela e que a queiram usar, e não como uma obrigatoriedade sem
a qual as pessoas não podem progredir no partido.

Página 1 | 3



A título de exemplo, a concretização do catálogo de formação mencionado, poderá
tomar a seguinte forma:

Tipo de Formação Nome da Formação Breve Descrição Periodicidade

Indução -
elearning

Acolhimento de novos
membros

- Descrição da orgânica interna;
- Missão e Valores;
- Estatutos e normas internas;
- Código de ética
- Apresentação dos NT´s.

Semestral

Indução -
Presencial

Acolhimento de novos
membros

- Apresentação das equipas e
órgãos do partido;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Dinâmica de grupo.

Semestral

Política Preparação para
Eleições Autárquicas

- Conhecimento dos normativos
legais;
- Conhecimento dos órgãos
autárquicos;
- Requisitos para candidaturas.

Anual

Política Preparação para
Eleições Legislativas

- Conhecimento dos normativos
legais;
- Conhecimento do
funcionamento da AR;
- Requisitos para candidaturas.

Anual

Política Preparação para
Eleições Europeias

- Conhecimento dos normativos
legais;
- Conhecimento das instituições
europeias;
- Requisitos para candidaturas.

Anual

Política Preparação para
Eleições das Regiões
Autónomas

- Conhecimento dos normativos
legais;
- Conhecimento dos órgãos
Regionais;
- Requisitos para candidaturas.

Anual

Política Instituições
Democráticas
Portuguesas

- Conhecimento de todos órgãos
de soberania e seu
funcionamento.

Anual

Política União Europeia - Conhecimento da história da
EU;
- Conhecimento dos seus órgão e
funcionamento.

Anual

Desenvolvimento
Pessoal

Técnicas de
Apresentação e
Comunicação

- Aquisição de competências de
apresentação em público;

Anual
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- Dominar técnicas de
comunicação

Desenvolvimento
Pessoal

Técnicas de
argumentação

Aquisição de técnicas de
argumentação

Anual

A modalidade de formação será gratuita, aberta, por inscrição em cada um dos
'módulos', sem que a presença num deles seja necessária para estar noutro, por forma
a permitir às pessoas escolher o que querem fazer e com necessidade de validação
sobre a disponibilidade de datas, meios e recursos. Desta forma, o levantamento das
necessidades de formação deverá ocorrer nos primeiros seis meses do mandato, por
forma a organizar todas as questões logísticas e determinar com exatidão o respetivo
plano de execução (com, por exemplo, a determinação do número de horas de
formação por ano a ministrar, formadores e quantos formandos a considerar).

Na sua organização deverá ser considerada no formato de Núcleo Temático, com uma
equipa responsável pela sua gestão (considerando a gestão de todos os meios e
recursos, apresentando contas de forma clara e transparente à Assembleia Livre, assim
como pela gestão e desenvolvimento de todos os conteúdos e planos de atividades
inerentes). A sua orgânica deverá ser melhor definida através de um regulamento
interno a ser apresentado e aprovado, em sede da Assembleia Livre.

Todas as ações a tomar por este Centro de Estudos e Formação Política deverão
obedecer a um plano de trabalho anual a apresentar à Assembleia, por forma a ser
debatido e votado por todos os seus membros.

Deverá haver um elemento do Grupo de Contato que se constitua como elemento de
ligação a este Centro de Estudos e Formação, contribuindo para disponibilizar os meios
e recursos necessários. Concomitantemente, deverá existir uma pessoa de ligação em
todos os Núcleos Territoriais, por forma a contribuir para o plano de atividade e para a
articulação das ações a desenvolver no âmbito local.

Para o efeito, deverá o próximo Grupo de Contacto eleito neste congresso ficar
vinculado a proporcionar os meios e recursos necessários para a concretização desta
moção, estabelecendo o orçamento necessário e garantindo que a componente de
organização mencionada acima seja concretizada e escrutinável.

Coimbra, 05 Março 2022

Primeiro Proponente: Hugo Manuel Pinto Faria

Subscritores:
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 Restantes Subscritores: 

 Ana Isabel Cardoso Moreira 
 Ana Luísa Reis Natário 
 Anabela Peixoto Ferreira 
 André Marques Spencer Coelho 
 André Moreira Tenente 
 André Pinheiro Pires 
 Angela Marina Carvalho Marques 
 António Veríssimo Caneira 
 Daniel Blanc Rocha 
 Diana Bastos Serrano de Almeida 
 Diogo Alexandre Rodrigues Almeida 
 Diogo Flor Dias Nogueira Leite 
 Fábio Cipriano Ventura 
 Francisco Ferreira da Silva Paupério 
 Francisco João Maçãs Biscainho 
 Francisco Maria Abreu do Nascimento Lampreia Burnay 
 Hugo Manuel Pinto Faria 
 Ivo José Melim Freitas 
 João David Barata Rodrigues 
 João Luís Silva 
 João Pedro Marafusta Bernardo 
 José Alberto Alvarez de Bettencourt 
 José Manuel N. Azevedo 
 José Miguel da Costa Vaz 
 Leonardo Calé 
 Luis Manuel Duarte Manata e Silva 
 Luís Miguel Morais Soares 
 Mafalda de Bettencourt Nunes de Matos Gomes 
 Marta Filipa de Sousa Ramos 
 Martim Miguel Gomes da Costa de Brito Barreto 
 Michel Fernandes Lopes 
 Miguel Cristóvão dos Santos 
 Miguel João Paiva Bento 
 Miguel José Graça Pereira de Oliveira 
 Nuno Miguel Brás Rolo 
 Nuno Miguel Martins dos Santos Arada 
 Patrícia Andreia Robalo Ribeiro 
 Paulo Carraca 
 Pedro de Spínola Ruella Ramos 
 Pedro Diogo Duarte Alves Gonçalves 
 Pedro Manuel Cravino Serra 
 Ricardo Jorge Rodrigues André 
 Ricardo Miguel Palmela de Oliveira 
 Ricardo Rogério Silva das Neves Fernandes 
 Rita Pedro Teixeira Soares 
 Rui Manuel Pereira Matias 



 Sandra Isabel Lourenço da Silva Estevam 
 Telmo Emanuel Rijo Julião 
 Teresa Salomé Alves da Mota 
 Tiago Filipe Godinho Mota 
 Tiago Filipe Viegas Correia 
 Vera Gomes 
 Vitor Emanuel Andrade André 


